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Editorial
Milí golfisté,
letošní sezona jasně ukázala, že se golf pomalu, ale jistě vrátil do starých dobrých kolejí. Na hostivařském hřišti jsme dokázali odehrát rekordních 110 turnajů, při kterých se potkaly téměř tři tisícovky hráčů. Skvělých výsledků dosáhli reprezentanti našeho klubu, ať již v soutěžích družstev, nebo jednotlivců.
Počet členů hostivařského klubu se ustálil na čísle 2 500, což náš klub i nadále
řadí na špičku popularity v zemi. Jednoznačným tahákem se letos stalo členství VIP, díky kterému si naši členové mohli opravdu parádně užít všechny
jamky našeho hřiště. Přes velký nápor hráčů se naše odpaliště, ferveje i greeny
těšily skvělé kondici a jejich stav hráči hodnotili jako jeden z nejlepších v historii. Jsme rádi, že jsme letos oseli poslední dvě jamky hřiště a konečně si v příštím roce zahrajeme dlouho očekávaných osmnáct hostivařských jamek.
Věřím, že ať už prožijete letošní zimu pilným tréninkem v indooru, nebo golfové hole na chvíli vyměníte za lyže a vydáte se vstříc zasněženým pláním,
budete ji moci znovu trávit podle svých představ a plánů. Moc bych nám to
všem přál. S hostivařským týmem už nyní usilovně pracujeme na přípravě
turnajů, akcí a dalších zajímavých novinek, kterými vás chceme v příštím roce
bavit. Myslím, že na jubilejní dvacátou sezonu hostivařského golfu se můžeme
všichni jen těšit!
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Indoorová výzva
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G O L F Hostivař — Golf v zimě

I

když to byla jistě zajímavá zkušenost, nejsme naivní a víme, že letos bude vyhřívané odpaliště i indoor o vaši přízeň znovu
muset bojovat. Co víme, my si to přejeme!
Přejeme si, aby letošní zima proběhla co nejnormálněji a abychom se o váš čas a sportovní nadšení museli férově poprat se všemi
lyžařskými areály, snowparky, běžkařskými
stopami, wellness centry, sportovními halami a bazény, které, doufáme, budou normálně otevřené.
Nachystali jsme pro vás novou hru
a doufáme, že vás bude bavit. Pojďme si ji
představit.
Foto: Vojtěch Vlk

← I recepční Denisa si s vámi zahraje o láhev
prosecca. Kdo ji přehraje?

Loňská golfová zima byla prostě jiná. Golf byl totiž jedním z mála sportů, které šlo
provozovat i v rámci platných epidemických opatření. Samozřejmě, mohli jste taky
chodit běhat, jenže od šesté hodiny večerní dál leda tak s čelovkou. To na golfu bylo na
drivingu světlo a také teplo. A tak se stalo, že i ti nejzatvrzelejší odpírači zimního golfu
vytáhli termooblečení a trénovali jak zběsilí. Však to pak na těch jarních výsledcích
bylo znát. Potvrdilo se pravidlo, že kdo je v zimě připraven, není na jaře zaskočen.
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PŘEHRAJTE MĚ
Opravdová výzva pro každého golfistu – začátečníka i zkušeného. Každý týden se jeden
z nás hostivařáků – trenérů, maršálů, zahradníků nebo i recepčních – postaví proti vám
a vyzve vás na souboj. Vybere si hřiště, zapíše
nastavení a zahraje. Výsledek a parametry
nastavení zveřejní a vy pak budete mít celý
týden na to, abyste jeho skóre překonali. Po
celý týden budou průběžné výsledky na nástěnce v indooru a budete moct hrát klidně

znovu a znovu, dokud se vám nepodaří výsledek přehrát. Ze všech, kterým se podaří vyzývatele přehrát, vylosujeme jednoho, který
bude moct výhru oslavit proseccem z místního Bistra Green. No a když vyzývatele nepřehraje nikdo, je láhev jeho.
Začínáme v pondělí 3. ledna, kdy vás vyzve
naše recepční Denisa Bělonohá, a poslední
pondělí vychází na 21. března. Láhví a šancí
máme dostatek. ◾

Pravidla indoorové výzvy
Nastavení simulátoru je dané a pro každé jednotlivé hřiště je zveřejněné na ná•
stěnce v indooru.
•
Za simulátor platíte dle ceníku.
•
Vítěze zveřejníme vždy následující pondělí, vylosujeme ho z těch, kteří přehrají výsledek vyzývatele.
•
Před hrou musíte vždy informovat recepci a maršála, zkontrolují nastavení.
•
Po skončení hry vždy kontaktujte maršála, do té doby se nedotýkejte displeje, aby
nedošlo k vymazání výsledků.
Nezapomeňte, že po hře musíte vytisknout skóre kartu, podepsat ji, napsat na ni
•
jméno, HCP a e-mail a odevzdat na recepci.
•
Hraje se v kategoriích muži/ženy.

Akce v zimě
Máme pro vás připravený indoor turnajový kalendář a další hezké akce. Zapište
si je raději do svého kalendáře, ať nic
neprošvihnete.

5. PROSINCE 2021
Mikuláš na golfu
Mikuláš, anděl a čert přijdou i letos
5. prosince, předpokládáme, že kolem
půl čtvrté. Od 15 hodin budeme mít pro
děti připraveny soutěže, aby jim čekání
snáze utíkalo. Svatá, a trochu pekelná trojice si během odpoledne každé dítě zavolá
a probere s ním, co se během roku dařilo
a co ne. Vyřiďte dětem, ať se nezapomenou naučit nějakou pěknou básničku, to
Mikuláše vždycky potěší a dokáže vykouzlit drobný dárek. Místa na nadílku je potřeba rezervovat předem u naší Andrey na
kurzy@golfhostivar.cz.

3. LEDNA 2022
Novoroční odpal
Přijďte si v pondělí 3. ledna 2022 v 18.00

6

odpálit svůj první golfový míček nového
roku. Připijeme si na zdraví a na úspěšnou
sezonu. Již tradičně upečeme špekáčky
a zahřejeme se svařákem. Nezapomeňte
vzít s sebou svůj golfový míček. Vstup je
pro naše členy zdarma, ostatní 100 Kč.

6. LEDNA 2022
Lampionový běh
Hned po Novém roce vyrazíme už po šesté
na pětikilometrovou anebo desetikilometrovou trasu po osvětleném hostivařském
hřišti. Necítíte-li se na takovou vzdálenost,
můžete absolvovat nesoutěžní kolo dlouhé
2,5 kilometru. Startujeme v 18.50, registrace začíná v 17.30 hodin. Vezměte si s sebou i čelovku, ať se nám na hřišti neztratíte. Registrace na webu www.tttparta.cz.

TURNAJE POKRAČUJÍ I V ZIMĚ NA
SIMULÁTORU
Dopolední turnaje, které vám nastartují
celý den. Je jedno, jestli venku sněží nebo
prší, v indooru hrajeme za každého počasí.

TURNAJOVÉ ÚTERKY
Pro všechny golfisty – nezáleží na věku
ani na pohlaví
• leden – 11. ledna, 25. ledna
• únor – 8. února, 22. února
• březen – 8. března, 22. března

DÁMSKÉ ČTVRTKY
Schwarzkopf professional dámská golf
tour
• leden – 13. ledna, 27. ledna
• únor – 10. února, 24. února
• březen – 10. března, 24. března

DĚTSKÉ SOBOTY
Mattel dětský turnaj pro děti do 15 let
• 5. leden, 12. únor, 12. březen

G O L F Hostivař — Téma: Členství

CHCETE VÍC
NEŽ JEN ČÍST?

PŘEDPLAŤTE SI
MAGAZÍN

I PRO PŘÍŠTÍ ROK
PRO PŘEDPLATITELE
12 TURNAJŮ
JEN ZA STARTOVNÉ PO CELOU SEZONU 2022
PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVINKU:
S HRACÍM FEE ZDARMA DVOUDENNÍ
TURNAJE NA JEDNOM HŘIŠTI
NECHYBÍ VÁM VE SBÍRCE NĚKTERÁ ZE STARŠÍCH ČÍSEL MAGAZÍNU GOLF DIGEST C&S?

GD-Plaketa-150.indd 11

23.03.21 15:50

www.golfdigest.cz
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↑ Slunce v duši a na hřišti. Foto: Petr Červenka

Máme radost
Poslední dva roky nebyly lehké pro nikoho, ani pro golfové areály. O to
větší máme radost, že jsme je zvládli. Je to i díky vám. V Hostivaři se nám
podařilo mít v provozu vše, co zrovna bylo možné, realizovat všechny
plánované investice, uspořádat mistrovské i další turnaje a na konci
sezony jsme oseli i poslední dvě jamky hostivařské osmnáctky.

Pravda je, že jsme chtěli už na podzim osmnáctku hrát. Ale ne vždy
je vše tak, jak si přejeme. Když se nyní na konci sezony 2021 ohlédneme, vidíme, kolik práce se udělalo. A tak teď netrpělivě čekáme, až
se začnou poslední dvě jamky zelenat a my pak budeme moct na ten
úžasný golfový pažit opatrně vstoupit. Bude to malý krok pro golfistu,
ale velký krok pro Hostivař.
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V čem je ten váš podíl? Samozřejmě ve veškeré podpoře, kterou
od vás areál má díky vašim návštěvám. A také díky vzkazům, které
jsme od vás dostali prostřednictvím portálu golfadvisor.cz. Všechny
poctivě čteme. Motivujete nás. Protože kdyby to nebavilo vás, nebavilo by to ani nás. Díky za váš zájem v letošní sezoně a díky i za vaše
slova. Jste naším motorem.

G O L F Hostivař — Zprávy z hřiště

↑ Tříparová jamka Zpáteční se začala zelenat. Foto: Petr Červenka

Hřiště vždycky super nachystané a personál
pokaždé příjemný a vstřícný.
— Martina J.

Hřiště je v perfektní kondici, greeny lepší
jak na Karlštejně, byl jsem velmi příjemně
překvapen. Podzim Hostivaři sluší. :)
— Marek S.

9
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Foto: Jakub Řiháček

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

G O L F Hostivař — Zprávy z hřiště

Nejlepší tréninkový areál, jaký znám.
Hřiště ve výborné kondici, greeny
přiměřeně rychlé. Nové jamky dávají
hřišti nový rozměr.
— Miroslav D.

Hřiště je v super stavu a greeny
jsou pěkně rychlé.
— Vladimír V.

↑ Jediný Donut, kterého se nepřejíte. Foto: Jakub Řiháček

Hřiště bylo lehce podmáčené, ale to se dalo
v tuto roční dobu a dle počasí očekávat.
Překvapila mě neskutečná kvalita greenů,
ty byly v naprosto fenomenálním stavu!
Mile mě překvapilo i to, že byl mezi
jamkami 8 a 9 připravený čaj a grog.
— Martin K.

Hráno poprvé. Perfektní. Skvělá
kondice hřiště. Skvělá kuchyně.
— Karel K.
↑ Ach, ty stromy. Foto: Jakub Řiháček
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↑ Dolíček na sedmičce. Foto: Petr Červenka

Na listopad skvělá kondice hřiště, greeny
dokonce fantastický, který nejsou na
půlce hřišť ani v létě.
— František K.

Vysoká kvalita greenů – ve
srovnání s ostatními hřišti.
— Milena D.

Recepce, maršálové i restaurace –
všude se cítíte jako u příbuzných,
které rádi, velmi rádi vidíte.
— Václav S.
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↑ Vlny. Foto: Petr Červenka

PŘEDPLATNÉ PRO VÁS I PŘEDPLATNÉ JAKO DÁREK
Předplatné 10 čísel časopisu Yacht za rok.

Doručením do vaší schránky ušetříte čas a peníze. Nikdy vám nebude chybět žádné číslo.

TISK

TISK + DIGITAL

890 Kč

1 190 Kč

na rok

na rok

Předplatné objednávejte na www.yacht.cz/e-shop/predplatne, e-mailem na adresu
info@yacht.cz nebo telefonicky na čísle +420 225 985 225.

www.yacht.cz
MOBIL

ONLINE

TABLET

Také digitální verzi můžete objednat na www.yacht.cz/e-shop/predplatne
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Jakub Flejšar:
Socha by neměla být sama
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G O L F Hostivař — Rozhovor

BYL PROSTOR INSPIRACÍ I PRO VAŠE
HOSTIVAŘSKÉ INSTALACE?
S Místo-držitelem to bylo opačně, jako první byl
nápad na sochu, pak až jsme hledali místo, kde
bude. Na to má ale Petr Kolář oko, takže když
sochu uviděl, věděl, kam ji postaví. U Hostivaru
to bylo přesně naopak. Nejdřív jsem viděl pivovar… Bylo jasné, že to bude sedící figura. Pivovar
bude jako židlička a ona bude sedět na něm, to
nás napadlo rychle. A pak jsme ještě řešili, jak to
rozehrát dál. Mně téměř nikdy nefunguje, když je
ta figura sama, takže jsme rozhodli, že budou dvě.
POTŘEBOVALY SPOLEČNOST?
Pokaždé, když zkouším nějak samostatně posadit
figuru, působí jako osamělý člověk. Samostatná
figura v sochařině, to bývají většinou pomníky. Ale
to je úplně jiný obor, než dělám já. Vždycky říkám,
že když někam figuru posazuju, tak to musí být
místo, na který bych si sedl taky a díval se z něj.
Socha nemůže jen tak sedět a čučet do stěny, to
nedává smysl. Musí to být figura, která funguje,
jako bych fungoval já, kdybych já byl tou sochou.
A KROMĚ STŘECHY HOSTIVARU – JE
TAKOVÉ MÍSTO, KAM BYSTE SE POSADIL?
Těch je… Zrovna dneska jsem jel zatáčkou
u Chotkových sadů, tam je úplně neuvěřitelný
výhled na Prahu, tam by to mělo smysl. Ale těch
míst jsou tisíce…

← Díla Jakuba Flejšara jsou součástí hostivařského
hřiště. Foto: Vojtěch Vlk

„Je to hra s prostorem,“ říká o svém oboru sochař Jakub Flejšar. S jeho
díly se v Hostivaři můžete setkat na hřišti, u místního pivovaru H2 i v jeho
interiéru. „Myslím, že máte nějakým způsobem obsáhnout prostor tak,
aby tam ta věc fungovala. Záleží proto na prostoru… a na lidech.“
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↑ Dvě figury. Jsou tam spolu, potichu. Foto: Petr Červenka

Jsem rád, když tvořím pro toho, kdo
tu věc chce přímo ode mne.
V TÉTO SOUVISLOSTI – POTKALA
VÁS NĚJAKÁ ZAKÁZKA, KTERÁ
BYLA OPRAVDU OŘÍŠEK?
Ona je svým způsobem oříšek každá. Nejdřív
se nadchnete, pak se vám do toho trochu
nechce; musíte to brát jako výzvu a tak
trochu se donutit myslet jinak, vynalézáte
vlastně ideální tvar pro daný prostor. Abych
to vysvětlil, já nemám moc rád samotnou část
instalace na místě. Mě strašně baví vymýšlet,
navrhovat, jak to bude vypadat, ale vy pak
k tomu ještě řešíte praktické věci, třeba
aby to na někoho nespadlo. A tohle nikdy
nefunguje tak, jak si předem představujete.
Já samozřejmě nejsem inženýr, často si vše
nechávám spočítat statikem, řeším věci
předem, a i tak mě to často na místě překvapí.
Právě třeba sedící figury jsou v tomhle
kontextu takový vděčný, na rozdíl od stojící
sochy u nich nemusíte řešit žádný sokl. Stojící
socha je vratká. Ale obecně, když to potom
všechno sedí, jak má, máme super pocit.

A CO VELIKOST, JE TO NĚJAKÝ LIMIT?
To se nedá říct. Velká socha je složitější tím,
že ji musíte mít vymyšlenou a spočítanou, je
na ní víc práce, delší sváry, musíte víc promýšlet výrobu… ale jinak ne. Ale je pravda, že
čím je větší socha, tím víc se cítíte jako frajer.
Obří věci jsou nějakým způsobem fascinující.
Když budete mít největší sochu na světě, tak
vás všichni budou obdivovat jako toho, kdo
má největší sochu na světě. Tak to v tom našem oboru je. V Hostivaru jsou moje největší
figury, nejtěžší socha je zase taková abstraktní
slepice, ta měla asi 3 tuny. To jsou věci, které
si zapamatujete.
KDYŽ UŽ SE BAVÍME O PROSTORU, CO
ŘÍKÁTE NA GOLFOVÁ HŘIŠTĚ? KRÁSNĚ
KULTIVOVANÁ KRAJINA, NEBO KÝČ?
Kýčem bych to nenazval. Je to zábava. Jako
stadion, je to prostě něco, co je umělý. Znám
jen Hostivař – kde jsme fotili v nádherný podzimní den a já nikam nespěchal a bylo tu

← Jakubův Místo-držitel má své místo na hostivařském hřišti už několik let. Foto: Vojtěch Vlk

božsky – a pak ještě hřiště ve Varech, protože
tam mám taky sochu. Asi neumím poznat
rozdíly, ale věřím, že existují i šílené, kýčové
projekty. Příroda má podle mě kouzlo tím,
že žije – roste, mění se, jak se jí zachce – tu
nepřekoná sochař ani architekt. Čím víc ji
přetváříme, tím víc se nám ztrácí. Nejhezčí
je syrová, ale takovou ve městě nebo na golfu
nenajdeme…
MÁ PRO VÁS VÝZNAM, ZDA BUDE VAŠE
DÍLO STÁT U SOUKROMÉHO OBJEDNATELE
NEBO VE VEŘEJNÉM PROSTORU?
Je mi to jedno – jde o prostor. Když je dobrý
prostor, je větší tlak vymyslet kvalitní, chytrou
věc. Ale jestli to je veřejný nebo soukromý, to
nerozlišuju. Jsem rád, když tvořím pro toho,
kdo tu věc chce přímo ode mne.
A KDYŽ JE PROSTOR, ŘEKNĚME, SLOŽITÝ?
Často jsou hrozně hezký sochy ty, který jsou
téměř neviditelný. Víte o nich jen vy, když se
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CHODÍTE SI SVÉ INSTALACE
KONTROLOVAT?
Kontrolovat ne, ale když jedu kolem, tak se dívám, jak ty věci stárnou. Nejsem ani moc pintlich na to, aby se něco někde nepoškrábalo,
říkám si, že všechno jde opravit, a neřeším to
jako umělecký dílo, ale normální věc, která
se někam dává. Když poškrábete železo nebo
uděláte díru, tak ji zavaříte, když se utrhne
noha, tak ji opravíte, nebo to uděláte znova…
Dokonce mi říkali, že v Hostivaři někdo prodal
dům i s mojí sochou a noví majitelé to moc
neřešili, vzali to jako nějakou železnou, prorezlou a z části odrezlou věc a hodili k popelnici. A někdo šel okolo a říkal si, počkat, tohle
je Flejšar, zazvonil a zeptal se, jestli si to může
vzít. A moje socha žije jinde dál.

↑ Bezruč. Držel by vám palce, ať se první rána povede. Ale nemůže. Foto: Vojtěch Vlk

jdete projít, ale většina lidí je vůbec nezaznamená. Ale pak jsou prostory, který jsou takový
trochu tupý a plastika tam má hrát ústřední
roli. Jednou jsem dostal zakázku pro prostor
v domě pod schody. Byla to kancelářská budova, krásná čistá prosklená budova a majitel
řešil problém, že si pod schody pořád někdo
odkládá věci, kolo nebo nákup. Místo cedule
se zákazem se rozhodl, že to vyřeší tím, že
tam dá sochu. Takže jsem dělal sochu pod
schody, do prostoru, který, řekl bych, byl až
blbej, takovej nešikovnej trojúhelník – a nakonec to vyšlo úplně skvěle – socha doplňuje
prostor – win-win. Člověk si říká, že s každou
zakázkou se učí něco nového, často si říkám:
„Těch prostorů přeci nemůže existovat tolik,
abych zkušenost s nějakým prostorem nevyužil znovu.“ Ale popravdě zatím jsem nikdy
nepotkal ten samý prostor dvakrát. Pokaždé
je to jiné, jiná energie – či jak to nazvat – a já
neustále vymýšlím něco nanovo, něco jinak,
v jiném měřítku, a hlavně pro někoho jiného.
A to je taky hodně ovlivňující.
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ODMÍTL JSTE NĚJAKOU REALIZACI?
Jednou. Pozvali mě na novou zahradu, byl to
docela pěkný dům, ale na zahradě nebylo nic,
žádný strom, jen taková placka nízce sestřiženého trávníku. Ta socha by neměla s čím
fungovat, strhávala by na sebe veškerou pozornost a to by nebylo dobře. Takže jsem odmítl s tím, že počkáme, až tu zahradu dořeší.

NĚKDO MĚL DOCELA ŠTĚSTÍ.
I já mám obecně strašný štěstí na lidi. Martin
Kulík, Petr Kolář, to je parta, která mi dává
krásný práce, díky nim se mi to rozjelo a teď se
ozývají další a často velmi zajímavý lidi, kteří
o umění přemýšlejí a baví je to. A to baví mě…
GOLFISTU PO VÁS V HOSTIVAŘI
JEŠTĚ NECHTĚLI?
Ne. Teď budu pro někoho jiného dělat gymnastu. Ale všechno jde vymyslet. Nedělal bych
to moc konkrétně. Pořád si myslím, že jsem
zbytečně moc ukecanej, že by to šlo ještě stáhnout na nějaký minimum. Tohle by byl třeba
jen pohyb. Švih. Protože ten je zajímavý. ◾

KDO JE JAKUB FLEJŠAR?
V roce 2007 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Jakubovu
tvorbu charakterizují složité sochařské celky připomínající figury nebo abstraktní
objekty vycházející z tvarů figur z přírodních fragmentů – nejčastěji dřeva. Umělecká
díla jsou inspirována přírodou a mystickou kulturní tradicí. I přes drsný vzhled
použitého materiálu působí výsledný celek velmi jemně a harmonicky, díky čemuž jsou umělecká díla přirozená, neruší a dobře zvýrazní daný prostor. Jakub
se věnuje snowboardcrossu, je trenérem juniorské snowboardcrossové reprezentace a Evy Samkové. Sám je bývalým reprezentantem ČR a několikanásobným
vicemistrem republiky.

NOVÝ
FIBRE CLINIX
Individualizovaná proměna vlasů
od salonu po domácí péči.
Exkluzivně v salonech.
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Kámoši jak
hrom
Nerozlučná dvojka a skvělí golfoví parťáci, to jsou Filip Hradický a Tomáš
Půlpán. Spojuje je vášeň pro golf, vytrvalost, spolehlivost a práce.
Oba studují vysokou školu a oba jsou členy hostivařského týmu.
Jednoho potkáte na recepci, druhý jezdí v maršálském autíčku.
Foto: Vojtěch Vlk

O

d šesté třídy základní školy až do maturity spolu seděli v jedné lavici, jejich přátelství nerozdělila ani vysoká
škola, kdy se jeden vydal na cestu advokáta
a druhý se našel v marketingu. A obvykle potkáte oba dva v Hostivaři v týž den, služby
si totiž rádi píšou spolu.
KLUCI, JAK DLOUHO HRAJETE GOLF?
Tomáš: Před deseti lety, tedy ještě na základní
škole, mě ke golfu přivedl tátův nejlepší kamarád, lékař Kamil Veselý. Jemu vděčím za možnost poznat tento krásný sport. Pan doktor je

vášnivým golfistou a na chalupě mi ukázal
základy golfového švihu, které jsme postupně
zdokonalovali.
Filip: Mě ke golfu přivedl právě Tomáš, někdy
ke konci základní školy. Přiznávám, že to se
mnou neměl nikterak jednoduché, zval mě
na golf téměř celý rok a já jsem jeho nabídku
pokaždé tvrdohlavě odmítal se slovy, že na
golf mám ještě nějaký ten pátek čas. Nakonec
ale moji tvrdohlavost prolomil, a tak jsme se
ocitli na driving range, kde jsem při prvním
setkání s tímto sportem objevil svou novou
životní vášeň.

KDE JSTE S GOLFEM ZAČÍNALI
A CO BYLO NEJTĚŽŠÍ?
Tomáš: S golfem jsem začínal ve svém domovském klubu Hořehledy nedaleko Plzně. Tam
jsem poprvé hrál i golfový turnaj. V začátcích
pro mě byla nejtěžší, asi jako pro většinu začínajících hráčů, krátká hra, především puttování. A pak rozptyl směru, ale tím si musí
projít asi taky každý.
Filip: Já začínal v Golf Clubu Molitorov
u Prahy, měl jsem tam nejblíž. V začátcích
jsem měl největší problém udržet koncentraci
při hře po dobu celých 18 jamek, s koordinací
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Tomáš (vlevo) začal na Hostivaři jako první, po čase přivedl i Filipa

celého těla během švihu a v neposlední řadě
také najít čas pro nepravidelný trénink ve
svém volnu. Ten je zejména v golfu esenciálním klíčem k úspěchu.
JAK ČASTO CHODÍTE HRÁT?
Tomáš: Snažím se hrát, co nejvíce to jde.
Někdy je to jen krátký trénink na drivingu,
někdy hra na hřišti. Během sezony se snažím
hrát 2×–3× týdně. Obecně záleží, jak mi to časové možnosti dovolí.
Filip: Průměrně jednou týdně, pravidelnost
mých golfových terapií závisí rovněž i na tom,
jaké je aktuální roční období – v létě chodím
hrát podstatně častěji než v zimě, nemám rád
pocit zmrzlých rukou na gripu.
MÁTE TADY NĚJAKÉ OBLÍBENÉ MÍSTO?
Filip: V Hostíku je mým nejoblíbenějším místem rozhodně odpaliště jamky číslo 2 v rámci
našich nových čtyř jamek – konkrétně pohled
od „Donutu“ na starou devítku. Je to vskutku
dechberoucí pohled.
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Tomáš: Je těžké vypíchnout jedno místo, které
mám nejradši. Hostík vnímám komplexně
jako areál, kde rád trávím čas. Pokud bych měl
ale vybrat jedno místo, které je mé nejoblíbenější, bylo by to hřiště. Jednak je to místo, kde
z pozice maršála trávím nejvíce času, a také si
ho rád chodím zahrát společně s kamarády. Je
zajímavé, jak se hřiště rozrůstá o další jamky.
KTERÝ Z VÁS ZAČAL V HOSTÍKU
JAKO PRVNÍ?
Tomáš: Já jsem tady dýl. K maršálování
v Hostivaři jsem se dostal v létě roku 2018.
Ale už o dva roky dřív jsem tady začal trénovat dětské kurzy, kterým se věnuji dodnes. Po
maturitě jsem hledal práci, kterou bych skloubil s vysokou školou a maršálování splňuje
naprosto mé možnosti i očekávání, a hlavně
mě baví! Taky jsem potkal skvělé kolegy, ze
kterých se stali blízcí přátelé. No a pak mě
oslovily holky z recepce, jestli neznám nějakého kamaráda, který by se hodil na recepci.
Filip byl jasná volba.

Filip: Je to tak. Na pozici recepčního mne nalákal hlavně z důvodu perfektního pracovního
kolektivu a prvotřídního golfového prostředí.
JAK MOC SPOLU MUSÍ MARŠÁL A
RECEPCE SPOLUPRACOVAT?
Filip: Vzájemná spolupráce recepce a maršálů je velice důležitá pro zajištění hladkého
chodu tempa hry a komfortu našich hráčů. Do
kontaktu přicházíme v průběhu každého dne
téměř pořád. Musíme společně konzultovat
případné nejasnosti, vzájemně se informovat
o stavu hřiště a buggyn a dalších záležitostí.
Tomáš: Recepce a maršál musí společně spolupracovat neustále. Recepční s maršálem
jsou osoby, kterým nejčastěji zákazníci sdělují
veškeré své připomínky, dotazy, informace.
Je tedy nutné, aby recepce s maršály spolupracovala a naopak.
JAKÝ JE VÁŠ LETOŠNÍ GOLFOVÝ ÚSPĚCH?
Filip: Určitě to, že jsem se neumístil na posledním místě na jednom z mých dvou letošních
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Řekli
o tom
druhém

FILIP O TOMÁŠOVI
Tomáš je pravým výkonnostním
golfistou s dovedností odpálit rány
z týčka do dálek, o kterých se mi
ani nezdá. Jeho nízký handicap
je výsledkem zejména jeho píle
a pravidelného tréninku. Můj obdiv mu patří také proto, že své golfové znalosti a dovednosti předává
dále mladším generacím v rámci
našich dětských golfových kurzů.
Z opačného soudku bych mu
ovšem doporučil občas zachovat
chladnou hlavu v momentech,
kdy se mu na hřišti při hře nedaří
zrovna dvakrát nejlépe.

Filip s Tomášem jsou nejlepší přátelé už od základní školy

turnajů – Akademickém mistrovství ČR.
Tomáš: Nejvíc si cením týmového úspěchu se
svým domovským klubem v 2. lize, kde jsme
obsadili první polovinu v tabulce.
S JAKÝM HANDICAPEM LETOS
KONČÍTE SEZONU?
Filip: 14,6
Tomáš: 6,1
FILIPE, MÁŠ NĚJAKÝ TIP, JAK SE NA
RECEPCI CO NEJRYCHLEJI ODBAVIT?
Mým osobním doporučením je s sebou nosit federační kartu, která urychlí celý proces odbavení. Zároveň zde existuje i rychlejší a pro hráče komfortnější forma odbavení
hry, jíž je možnost samoodbavení na hřišti
prostřednictvím aplikace TeeTime. Zmíněná
funkce této aplikace umožní hráči se odbavit
přímo z odpaliště. Samozřejmě chápeme, že
v rámci klubového života je styk s recepcí důležitý, a my členy rádi vídáme, takže federační
kartičky s sebou! Ještě chci říct, že se někdy

může stát, že se hráči nemohou na recepci
dovolat, a to zejména proto, že se věnujeme
jiným hráčům. Pro tyto případy je možné nás
kontaktovat buď prostřednictvím e-mailu,
nebo našeho live chatu přímo na našem webu.
ČEHO BYSTE CHTĚLI JEDNOU
DOSÁHNOUT?
Tomáš: Po absolvování studia bych se rád
věnoval sportovnímu marketingu, ideálně
bych se rád pracovně pohyboval v golfovém
prostředí. Případně bych si rád otevřel vlastní
sportovní agenturu. A samozřejmě, chtěl bych
žít šťastný a spokojený život.
Filip: Mým životním cílem po ukončení studia
na vysoké škole je zahájit výkon advokacie.
V obecné rovině bych ovšem chtěl dosáhnout
spokojeného a vyrovnaného života jak v osobním, tak profesním životě. ◾

TOMÁŠ O FILIPOVI
Filipa vnímám v první řadě jako
skvělého parťáka na golf. Jako golfista je přátelský, pohodový a komunikativní, nikdy nezkazí žádnou legraci. Dále bych řekl, že je
zdravě sebevědomý a psychicky
vyrovnaný, což je pro golfistu velmi
důležité.
Jeho silná stránka je krátká hra,
především chipy. Dále má přesné
rány driverem. Zapracovat by
mohl na hře železy, jakmile tento
faktor zdokonalí, jeho hra bude
ještě lepší.
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Phil Mickelson vyhrál PGA Championship Foto: ČTK/AP/David J. Phillip

Sumář: profesionální
golfová scéna 2021
V letošním roce se golfový svět vzpamatoval z loňských covidových potíží, kolotoč
profesionálních turnajů nabídl divákům na celém světě zajímavou podívanou. Asi
největším překvapením roku 2021 byl přitom už padesátník Phil Mickelson.

Z

atímco v roce 2020 se některé vrcholné
akce golfových profesionálů musely
kvůli covidové pandemii rušit,
v roce 2021 se už dařilo pořádat turnaje
dle harmonogramu. Hrály se major klání
i Ryder Cup a také se uskutečnila odložená
olympiáda v Tokiu.
Tiger Woods, stále zářivá hvězda golfového nebe, nezačal sezonu dobře. V únoru
2021 havaroval se svým vozem a vyšetřování
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odhalilo rychlost téměř 140 kilometrů v hodině. Woods, který už v minulosti bojoval
s mnoha zdravotními problémy, utrpěl zranění nohy a pravděpodobnost, že se do profesionálního golfu vrátí v dobré formě, se opět
zmenšila. Otázka „Vyhraje Woods ještě nějaký
turnaj?“ se spíše mění na „Postaví se ještě někdy na odpaliště světové scény?“.
Když chybí Woods, musí ho nahradit druhá
golfová legenda Phil Mickelson. Právě on se

ve svých 50 letech a 11 měsících stal na konci
května 2021 vůbec nejstarším major šampiónem v historii golfu, když vyhrál PGA
Championship. Diváci šíleli radostí, snad
všichni tento primát oblíbenému hráči přáli.
Mickelson dobyl svůj šestý major a 45. titul
na PGA Tour celkově. A jak je už je od konce
Woodsova dominování zvykem, o další majory se podělili různí hráči: US Open vyhrál
Španěl Jon Rahm (jeho první major titul),
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Klára Spilková i Ondřej Lieser se zúčastnili Olympiády v Tokiu. Foto: Zdeněk Sluka.

Masters v Augustě Japonec Hideki Matsuyama
(vůbec první major titul pro Japonsko) a britské The Open si pro sebe ukořistil Američan
s čínsko-japonskými kořeny Colin Morikawa.
Druhý byl Jordan Spieth, který se po několika
letech trápení letos dostal opět do nejužší
světové špičky.
I Spieth pak na konci sezony pomohl
Američanům při Ryder Cupu, v němž na domácí půdě a s věkově vůbec nejmladším týmem v historii rozdrtili Evropu v poměru
19 : 9, což byla největší porážka od roku 1979,
kdy Evropa staví jednotný tým. Velmi platným
členem týmu USA byl i olympijský šampión
Xander Schauffele, jehož suverénní výkon
v Tokiu americké golfové fanoušky nadchl.
USA přitom olympiádu ovládly: v ženském
turnaji triumfovala Nelly Korda, Američanka
s českými kořeny. Té se sezona 2021 skutečně
vydařila, vyhrála už v červnu major PGA
Championship a vyšvihla se také na první
místo ve světovém žebříčku. ◾

Čeští profesionálové:
polojasno
Nejlepší čeští golfisté neprožili letos tu úplně nejlepší sezonu. Týká se to především
Ondřeje Liesera. Ten po fantastickém loňském úspěchu, kdy triumfoval na evropské Challenge Tour, mohl odehrát větší počet turnajů na nejvyšší European Tour, ale
nedařilo se mu dle očekávání. Spíše než o dobré pořadí bojoval o to, aby procházel
cutem. Úspěšný byl na „polojasno“, respektive v polovině případů. Ale zato si jako
vůbec první Čech v historii zahrál na olympijském turnaji v Tokiu a i to samo o sobě
byl pro český golf velký úspěch. Na domácí scéně si přitom připsal historický výsledek Filip Mrůzek, který na turnaji European Tour na Albatrossu v srpnu 2021 skončil
na výtečném 12. místě (–8). Šlo do té doby o nejlepší umístění českého hráče na turnaji European Tour. Ani Kláře Spilkové se nedařilo hladce procházet cuty, na desítce
turnajů absolvovaných v USA na LPGA Tour jich zdolala jen polovinu a stejně jako
v předchozích sezonách se pohybovala nad stým místem v celkovém pořadí série.
Ve velmi dobrém světle se však předvedla na olympiádě: zatímco v Riu v roce 2016
skončila na 48. místě, v Tokiu si polepšila a byla na 23. místě. Určitě dobrý příslib do
budoucna.
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Tři mistři
Nela Trávníčková, Dominik Pavouček a Lukáš Broda. Kde je
čtvrté jméno? Žádné není, Nela vyhrála mistrovství na rány
i na jamky, a je tak letošní královnou. Seznamte se.
Foto: Anna Krčmářová
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Mistryně klubu ve hře na rány a na jamky
NELA TRÁVNÍČKOVÁ
Je jí teprve šestnáct, letos se ale
právem stala hostivařskou královnou. Patří jí prvenství v obou mistrovských turnajích a je tak mistryní
klubu ve hře na rány i na jamky. Ke
golfu ji před devíti lety přivedli rodiče. Letos uhrála 34 turnajů a na
drivingu ji v sezoně můžete vidět šest
dní v týdnu, v zimě každý druhý den.
Sezonu uzavírá s handicapem 1,8.
JAK SE TI OBA TURNAJE HRÁLY?
Ve hře na rány jsem se obě dvě kola cítila
velmi dobře. Podařilo se mi hrát stabilně,
sebevědomě a skórovala jsem. Výsledek minus jedna byl pro mě životní. Byla jsem za
něj hrozně ráda. Těsně mi nespadla hole in
one na tříparu přes vodu na devítce. Byl to
těžký úder proti větru, osmička železo, trefila jsem ji dobře. Holky říkaly super, já se
bála, že budu krátká. Nakonec do půl metru od jámy. Dohrála jsem si birdie a byla
jsem opravdu spokojená. První kolo jsem šla
s Adélou Brychtovou a Kateřinou Kulovou.
Druhé kolo jsem šla s Lindou Frýbertovou
a měla jsem znovu možnost si zahrát s Adélou
Brychtovou. S holkami se znám velmi dobře,
jsme kamarádky. Snažily jsme se hrou bavit,
užít si obě kola mistrovství, zahrát dobrý výsledek. Byla to moc fajn kola.

Na jamky jsem se ve finálovém kole postavila proti Erice Kotkové. Souboj to byl velice
vyrovnaný, hrály jsme obě okolo paru. Při hře
byla skvělá ta soupeřivost. Přímý souboj o vítězství a titul mistryně. Hrozně nás to motivovalo. I my dvě vzájemně. Každá jsme chtěla
vyhrát, ale zároveň jsme to přály i té druhé.
Erika je skvělá a zkušená hráčka.
CO PRO TEBE ZNAMENÁ BÝT
DVOJNÁSOBNOU MISTRYNÍ?
Je to poprvé v mém životě, kdy jsem dosáhla takovéhoto vítězství. Vždycky jsem si
to přála, vyhrát mistrovství klubu. Jsem na
sebe pyšná, hrdá a absolutně nadšená! Budu
mít své jméno na zdi vítězů. Navíc jsem si
mohla zahrát turnaj mistrů na Konopišti, kde
jsem skončila celkově pátá. Úžasné výsledky
a skvělý závěr sezony.
MÁŠ NĚJAKÝ RECEPT, JAK NA TO?
V minulosti jsem se umístila čtvrtá, pak i třetí.
Letos dvakrát mistryně. Jak? Vytrvalost, pravidelný trénink, ambice být lepší, pokora, hra je
mi zábavou, podpora mých rodičů a mé sestry
Mii. A samozřejmě moc dobrý trenér, trenéři!
A JAK SE TI HRAJE NA HOSTIVAŘI?
Hostivař je pro mě srdeční místo, kde jsem
začala s golfem. Pamatuji si, jak jsem na
Hostivař přišla v sedmi letech a měla svůj
první trénink. Strašně mě to nadchlo a řekla
si, to je ten sport, který bych hrozně ráda

dělala i do budoucna. Trénování v Hostivaři
mě hrozně baví, protože z mého pohledu je
to jedno z nejlepších tréninkových zázemí
v Čechách. A určitě nesmím zapomenout na
své golfové kamarády, kteří jsou z Hostivaře
a neskutečně si jich vážím. Je to pro mě taková golfová rodina.
S KÝM CHODÍŠ NEJRADĚJI HRÁT?
Nejraději trénuji se svými kamarády a obecně
s lidmi, kteří mají lepší handicap než já. Na
turnaji, když jdu s holkami, co mají plusový
handicap, tak hrozně ráda koukám na jejich
švihy a jak přemýšlejí nad tou hrou jinak než
já. Určitě nejradši trénuji se svými kamarády,
protože si vždy s nimi mám co říct a trénink
uběhne rychleji. Často se o něco sázíme nebo
hrajeme různé soutěže a to nás všechny posouvá dál.
ŽIJEŠ JENOM GOLFEM?
Ne, kromě golfu mě baví jezdit na snowboardu a na lyžích a mým velkým koníčkem
je kreslení a němčina. Ale díky golfu bych
ráda získala stipendium na vysoké škole
v zahraničí.
Moc bych chtěla dosáhnout plusového handicapu. Z mých mimogolfových plánů do budoucna bych si ráda udělala trenérskou licenci na lyže, abych mohla trénovat malé
děti. Dále rozvíjet své kreslířské schopnosti.
Mám v plánu se přihlásit na digitální malbu
a čínskou kaligrafii.
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Mistr klubu ve hře na rány
LUKÁŠ BRODA

Třikrát na rány, jednou na jamky,
a to do konce už před devíti lety. Tak
dlouho si drží skvělou formu. Letos
zahrál celkově –6 pod par hřiště a po
výsledcích 60 a 56 se stal právem mistrem klubu.
LUKÁŠI, JAK SE TI HRÁLO?
Celkově byla moje hra klidná a jistá. Neudělal
jsem moc chyb a většinou využil šance skórovat. Vzpomínám si, že se mi lehce vymkla
jamka číslo osm (druhá jamka na zadních čtyřech) druhý den, kdy jsem z odpaliště sotva
přestřelil vodu a následně zahrál do levého
svahu. Odcházel jsem ale i tak s parem. Byl
to příjemný turnaj s partou kamarádů a přátel. Ve flightu jsem šel s Ondrou Melicharem
a Davidem Štroufem. A protože jsme všichni
dobří kamarádi, tak atmosféra byla naprosto
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skvělá. Navzájem jsme si přáli hezké rány
a nepociťoval jsem nějakou extra nervozitu.
MÁŠ NĚJAKÝ RECEPT, JAK VYHRÁT TURNAJ?
To nemám, dle mého se stačí soustředit, věřit
si a mít den, kdy se vše sejde a člověk hraje
dobrý golf. Ani na mistrovství jsem se nijak
zvlášť nepřipravoval. Před hrou jsem si dal
driving, pár chipů a puttů a šel hrát.

A CO HOSTIVAŘ, POŘÁD TĚ TO
PO TĚCH LETECH BAVÍ?
K hostivařskému klubu mám ten nejlepší
vztah. Začínal jsem zde před patnácti lety
a jsem věrný člen a reprezentant. Myslím si,
že tento klub nabízí jedny z nejlepších podmínek na trénink v Praze a mám zde spoustu
přátel a kamarádů. Vždy se na hřiště rád vracím a mám ty nejlepší vzpomínky.

LUKÁŠ BRODA
HCP +0,2
Ke golfu ho před patnácti lety přivedli taťka se strejdou. Hra ho baví natolik, že si každý
týden jde alespoň jednou zahrát. Nejraději se spoluhráči z ligového týmu. Kromě golfu
ho baví i nová role táty, 11. října 2021 se mu narodil syn Sebastian.

G O L F Hostivař — Hostivařští Mistři

Mistr klubu ve hře na jamky
DOMINIK PAVOUČEK

Poprvé to sice cinklo, ale pověstné
„kdyby“ bylo blízko vítězství už několikrát. Ve finálovém turnaji si
zahrál s Ondrou Melicharem, kterého společně s golfistou Šimonem
Zachem považuje za svého nejlepšího přítele.
JAKÝ BYL POSLEDNÍ ZÁPAS MISTROVSTVÍ?
Finálový zápas byl vcelku jednoduchý. Po
čtyřech jamkách jsem vedl o čtyři a poté jsme
dvě jamky půlili. Další dvě jamky jsem vyhrál
a zápas byl u konce po osmi jamkách se skóre
6:4. Letos se golfu věnuji naplno a nedělám do
toho dva další sporty. Ondra rozhodně není
lehký soupeř ani potom, co ukončil univerzitu
v USA, ale udělal na začátku pár nevynucených chyb, o to jsem to měl jednodušší. Na
jamkovce je vždycky dobrá atmosféra, je to

asi tím, že se všichni víceméně známe, takže
si i u toho člověk hezky popovídá.
JAKÁ JAMKA TĚ V HOSTIVAŘI
NEJVÍCE BAVÍ?
Určitě šestka – Pendolíno. Tahle jamka je speciální tím, že nabízí mnoho strategií, a pokud
se člověk rozhodne jít tou nejtěžší, a to pálit
míček rovnou na naši fervej (driverem), je to
opravdová challenge.

KOLIK JSI LETOS UHRÁL TURNAJŮ?
Letos jsem odehrál nejvíc turnajů za poslední
tři roky. Myslím, že kdybych sečetl roky 2018,
2019 a 2020, tak bych stejně neodehrál tolik
turnajů jako letos. Bylo jich asi patnáct, vím,
nezní to jako mnoho, ale když si spočítáte, že
naše turnaje se hrají na 3–4 kola, a připočítáte k tomu i jedno cvičné kolo, tak je z toho
hodně turnajových kol. ◾

DOMINIK PAVOUČEK
HCP +4
Ke golfu ho před deseti lety přivedla náhoda. Když mu bylo 15 let, měl být ve výběru
do širší reprezentace v basketbalu. Trenér mu o tom ale neřekl, a tak se do repre nedostal. Když to zjistil, vzal babičce starou sedmičku železo, šel na driving a vzteky
odpálil 500 míčků. Nakonec se mu to tak zalíbilo, že u golfu zůstal.
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SKiMU:
Novinky z lyžařského areálu
30

G O L F Hostivař — Lyžovačka v Malé Úpě

PROPOJUJEME
Kdybyste si to chtěli stopnout, počítejte na přesun zhruba půlhodinku. Všechno vždy závisí
na tom, jestli bude zrovna na vleku fronta, jaké
bude počasí a také jací jste lyžaři. „Obloučky
na sjezdovce jsou jen část lyžařských dovedností, na to se dneska trochu zapomíná,“ říká
ředitel SKiMU areálu Martin Buček. „U nás si
v rámci přesunu lyžaři procvičí i bruslení,
jízdu traversem a celkově pohyb na lyžích.
Někdy bývá problém vysvětlit dětem, že i tohle musí ovládat. Ve SKiMU to snadno pochopí.“ Nově vybudované sjezdovky rozhodně
neslouží jen jako propojovací. Kolbenka má
ideální sklon a lyžovat se na ní dá celý den,
Renerovka je zase krásný široký svah vhodný
pro výuku lyžování.

Letošní lyžařská sezona v Malé Úpě přepisuje budoucnost. Máme pro vás dvě
velké noviny a dohromady je to pecka. Předně po třech letech příprav a dvou
letech covidových omezení si lyžaři letos poprvé užijí kompletní propojení areálů
Pomezky a U Kostela, aniž by museli přejíždět skibusem. Z jednoho areálu do
druhého a samozřejmě i zpět se dostanete na lyžích, a to díky napojení sjezdovek
Kolbenka, Renerovka a nově otevřeného svahu Trautenberk. Všechny sjezdovky jsou
kompletně zasněžované, takže spojení bude fungovat celou lyžařskou sezonu.
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SKiMU – romantické středisko v srdci Krkonoš

Propojení obou areálů úplně změnilo ráz
údolí Černá Voda v Horní Malé Úpě. Trasa,
kterou jezdíval skibus, bude v letošní zimní
sezoně upravována a měla by fungovat jako
promenádní cesta. Mimochodem, právě tak ji
využívali návštěvníci hor zhruba před půl stoletím, tehdy byla prý i osvětlená. To ve SKiMU
obnovit neplánují, protože by hosty připravili o fascinující pohled na klenutou oblohu
plnou hvězd.
NEMÁTE LYŽE? PŮJČÍME
Další velkou novinkou sezony 21/22 jsou nové
a nově vybavené lyžařské půjčovny. Jedna
v areálu U Kostela, druhá v centru Hořec na
Pomezkách. Areál do vybavení hodně zainvestoval, a tak obě půjčovny nabízejí lyžařům
různé typy lyží Atomic, a to včetně nejvyšších
řad. K půjčení jsou samozřejmě i snowboardy,
boty i helmy.
Horský hotel Hořec aktuálně prochází rekonstrukcí, jejíž první etapa přinese kromě
zmíněné půjčovny i vybudování velkého
a komfortního zázemí pro čekající lyžaře,
servisní centrum a depot. Přibude zde také
nová, plně automatická pokladna s nonstop
provozem, kde si kromě nákupu lístků budou
lyžaři moci vyměnit na internetu zakoupený
skipas za čipovou kartu na vlek. Tuto praxi zatím zajišťovaly denní pokladny a v některých
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dnech to mívalo vliv na plynulost odbavení.
V dalších etapách rekonstrukce Hořce pak
přibude malý obchod, kavárna s občerstvením, ale i dvoupatrové interaktivní moderní
muzeum zaměřené na hory, sníh, zimní sporty
a historii Malé Úpy. Chybět nebude ani nový
multimediální sál pro koncerty, přednášky,
diskotéky, firemní akce nebo večírky.
CENA ZÁLEŽÍ NA VÁS
Když už víme „kde“ a „na čem“, zbývá ještě
odpovědět na otázku „za kolik“. Ta se letos
v kontextu doby dostává do popředí zájmu
lyžařů. Jinými slovy – zdražuje se všechno
a všude a provozovatelé lanovek a vleků na to
také musí reagovat. Ve SKiMU vykročili cestou
takzvané dynamické jízdenky, v prvním kroku
určené zejména rodinám s dětmi, tedy v rámci
SKiMU packu (SKiMU pack = týdenní balíček
určený lyžařům, kteří jsou v Malé Úpě ubytováni). „U tohoto jízdného rozlišujeme tři cenové hladiny, nákup jízdenky on-line nejméně
7 dní předem, nákup přes internet do půlnoci
předcházejícího dne a nákup na místě v den lyžování. V rámci týdenního rodinného jízdného
může včasný nákup představovat úsporu až
40 procent, čtyřčlenná rodina s dvěma dětmi
pak lyžuje od 385 korun na osobu a den,“ říká
Martin Buček. V přepočtu na celkovou částku
vychází, že pokud si koupíte rodinný SKiMU

pack ještě doma alespoň týden předem, můžete za rodinné jízdné ušetřit až 3 200 korun.
Potom sleva klesá, při nákupu do půlnoci dne
předcházejícího lyžování ušetříte jako rodina
1 600 korun. Ani ti, kdo nákup předem nevyužijí, si nemusí rvát vlasy, SKiMU Pack je sám
o sobě zvýhodněný balíček s lyžováním a řadou bonusů, jako jsou vstupy zdarma na sportoviště, kluziště, zvýhodněné ceny půjčovny
či lyžařské školy nebo jednodenní skipas na
Černé Hoře. On-line nákup lístků podporuje
i všechny další produkty a formáty jízdenek
SKiMU, při nákupu přes internet do půlnoci
přechozího dne platí i pro ně sleva 10 %.
ROMANTIKA ZŮSTÁVÁ
Na závěr by bylo fér říct, co se v Malé Úpě
a SKiMU naopak nezměnilo. Je to samozřejmě
nekonečná romantika malebné krkonošské
vesnice posazené až ve výšce 1 000 metrů nad
mořem, celodenní výhled na Sněžku, místní
minipivovar Trautenberk a špičková péče
o všechny lyžařské svahy, na níž si areál velmi
zakládá. Tak hezkou zimu. ◾

Pro naše členy: V každém měsíci zimní
sezony (leden, únor, březen) získáte
jeden celodenní skipas ZDARMA.
Více info na www.skimu.cz/ghc

G O L F Hostivař — Lyžovačka v Malé Úpě

Dovolená budoucnosti je
hlavně bez stresu, říká ředitel
lyžařského areálu Martin Buček
V LOŇSKÉ SEZONĚ JSTE VÝZNAMNĚ ZAINVESTOVALI NÁKUP LYŽÍ
PRO MÍSTNÍ PŮJČOVNU, LETOS SI JE LYŽAŘI DOUFEJME KONEČNĚ
I OBUJÍ. JAKOU VÁHU KVALITNÍ PŮJČOVNĚ LYŽÍ DÁVÁTE?
Velmi významnou. Myslíme si, že právě tak vypadá budoucnost lyžování. Říkám tomu „s rakví do hor už nikdy víc“. Povinnost zajištění
kvalitního vybavení a péče o lyže se postupně přenese na provozovatele lyžařských areálů. Tak jako si kupujete dopředu pobyt na horách, budete si výhledově objednávat i ostatní služby. A lyže budou
jedny z prvních, kterých se to dotkne. Na internetu si zarezervujete
pokoj, pak si vyberete lyže a až přijedete do chalupy, budete je od
nás mít nachystané.
JAK TO UDĚLÁM S LYŽAŘSKÝMI BOTAMI?
Tam takový pokrok nečekám, především proto, že boty vám musí
padnout. Potřebujete, aby jejich tvrdost odpovídala vašim lyžařským
schopnostem, aby byly dobře vyšlápnuté, ideálně i vypečené. Ale jsou
další věci, které se do on-linu přesunou.
DEJTE PŘÍKLAD.
Nákup lístků, to především. Aktuálním trendem je něco, čemu se říká
dynamické jízdné, právě to můžete získat za velmi výhodnou cenu,
pokud si koupíte permanentky předem. Stejně tak si ale rovnou zarezervujete stůl v některé z místních vyhlášených restaurací nebo
koupíte lístky na koncert. Když člověk jede na letní cestovatelskou
dovolenou, plánuje si den po dni, kde nakoupí, kde přespí, co chce
přes den vidět. U lyžování jsme takhle nikdy nepřemýšleli a pak se
dostáváme do stresu. To bychom rádi odbourali.

NEBUDE TO ALE NOVÝ STRES, PLÁNOVAT DOPŘEDU
A PAK TO VŠECHNO STIHNOUT OBĚHAT?
Proč by měl? Každý má přece jiné tempo a každý žije jinak aktivně
a přesně tak si můžete dovolenou upravit. My jen chceme připomenout
vám, že nemusíte půl hodiny před večeří zjistit, že vaše naplánovaná
restaurace je plná, že nemusíte až na místě shánět lyže nebo lyžařského
instruktora. Nákup přes e-shop je pro většinu z nás dneska rutinní
akcí a tak, jako vám dneska e-shopy rovnou nabídnou další doplňky,
k oblečení ponožky nebo kabelku, k mobilu sluchátka nebo nabíječku,
budeme my říkat, že by k pobytu bylo dobré zakoupit ještě jízdenky,
půjčit si lyže a objednat lyžařskou školu pro dítě. Upozorníme vás, že
ve středu bude koncert a v pátek přednáška s horolezcem. Vy si jen
vyberete to, co je pro vás důležité nebo na co se těšíte a to si zařídíte.
A když se něco změní, prostě to přesunete nebo zrušíte.
ZMÍNIL JSTE LYŽAŘSKÉ INSTRUKTORY. JE TO TAK, ŽE I JEJICH
PRÁCE UBÍRÁ RODINNÝM DOVOLENÝM STRESU?
Jednoznačně. Rodič, který se rozhodne učit své dítě lyžovat sám,
je jistě obdivuhodný, měl by ale být také soudný. Měl by vědět, zda
opravdu dokáže udržet nervy na uzdě, až to jeho dítěti na začátku
nepůjde, současně by měl vědět, že i jeho dítě se bude k cizímu učiteli chovat řekněme trochu jinak. A hlavně, že nebude své dítě učit
základní chyby, které dělá nebo dělal on, které kdysi učili jeho. Každý
rodič se těší, že si se svým dítětem zalyžuje. Právě díky lyžařské škole
si tenhle sen může splnit třeba už čtvrtý den na horách. Bez stresu.
A bavit to bude všechny. ◾
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Ve zkratce
Vše, co byste neměli
přehlédnout

Hostivař jede
První ročník akce „Hostivař jede“ se uskutečnil předposlední říjnový víkend v Panorama
Golf Resortu v Kácově. Na premiérovou akci,
jejímž programem byl dvoudenní turnaj dvojic s ubytováním na hřišti, se vydalo čtrnáct
statečných.

I přes prvotní horší předpověď se počasí nakonec vydařilo na výbornou a hostivařští
hráči hráli na kácovském hřišti za doprovodu
sluníčka a ve zhruba 10 stupních Celsia. Po
oba dny byli všichni dostatečně zásobováni
čajem, svařákem, … i ostřejšími nápoji. Ohlasy
po akci byly jen pozitivní, zaznívala spousta
díků a i to nás motivuje k plánování dalšího

výjezdu „Hostivař jede“ na jaro příštího roku.
Kam se pojede, kdy přesně a za jakých podmínek, to se dozvíte již brzy. Pevně věříme,
že tentokrát s námi pojedete i vy. ◾

Matěj Dias je borec

skupiny ČGF. To znamená, že celý příští rok
budou kromě naší výkonnostní skupiny také
součástí tréninkového systému České golfové
federace. Zkušenosti nasbírají od reprezentačních trenérů pod vedením zkušeného národního kouče Harryho Scota. Gratulujeme, jsme
na vás nesmírně hrdí a věříme, že další rok se
k vám přidají další hostivařské mladé naděje. ◾

Na konci září skončila letošní Regionální Tour
Mládeže Západ B, kterou pořádá ČGF jako sérii třiceti turnajů pro mládež do 18 let. Tento
rok naši hráči opanovali většinu kategorií
v celosezonních žebříčcích. V kategorii mladších žáků a žákyň (7–12 let) vyhrál Matěj Dias,
v kategorii starších žáků a žákyň (13–14 let)
vyhrál Matúš Cedzo a v nejstarší kategorii
(15–18 let) skončil na 3. místě David Mareček.
Matěj Dias také vyhrál absolutní žebříček celé
soutěže, které se letos zúčastnilo 329 hráčů.
Matěj tím navíc obhájil triumf z minulého
roku, a to teprve jako druhý hráč za dvanáctiletou historii soutěže. Všem mladým hráčům
děkujeme za jejich vzornou reprezentaci. ◾

Skvělá trojka
Hned tři golfisté, Ondřej Mach, Matúš Cedzo
a Tadeáš Červenka, splnili nominační kritéria a byli vybráni do Regionální tréninkové

Se školou na golf
V rámci dlouhodobého projektu Se školou na golf spolupracujeme nově se ZŠ Nad
Přehradou. Náš golfový kroužek pro děti tam
od září navštěvuje šest nadějných mladých
budoucích golfistů. ◾

NEPŘEHLÉDNĚTE:
Hra do konce roku zdarma
Máme pro vás skvělou zprávu – i v letošním roce nabízíme všem našim členům, kteří se rozhodnou prodloužit si členství v Hostivaři
i pro rok 2022, HRU NA HŘIŠTI DO KONCE ROKU ZDARMA. Tuto výhodu můžete čerpat od chvíle, kdy si u nás členství na další
sezonu prodloužíte, a platí až do 31. prosince 2021. Užijte si golf na maximum a hrajte u nás na hřišti od rána do večera.
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Vánoční golfové dárky
Celý prosinec můžete na recepci našeho klubu
pořídit nabité dárkové karty se speciálním
vánočním bonusem 30 %. Vybrat si můžete
z pěti nových motivů s fotografiemi našeho
hřiště. Zastavte se na recepci, vyberte si motiv
a nabijte kartu libovolnou částkou. Čerpat ji
můžete kdykoliv. ◾

Vyhlášeno, poháry předány
Galavečer aneb vyhodnocení sportovní sezóny GCHOS se letos uskutečnil v úterý 6. listopadu. Protože vinou pandemie o rok dříve akce proběhnout nemohla, ocenili jsme letos
mistry a mistryně klubu na rány a jamky za roky 2020 a 2021 a vyhlásili nejlepší hráčky
dámské golfové tour obou let. Došlo také na vyhlášení vítězů Masters 50+, opět za oba roky.
K bohatému rautu zahrál Martin Bernard s kapelou.

Jezerní výlov
Začátkem listopadu jsme začali vypouštět naše
jezero na jamce Poslední koupel. Je potřeba
po několika letech provést odbahnění a pravidelnou údržbu. V době vydání magazínu ještě
nevíme, kolik věcí kromě bahna vylovíme,
ale tušíme, že to budou tisíce míčů, pár holí,
deštníky a další poklady. S nálezy z jezerního
dna se vám pochlubíme na našem facebooku
a instagramu. ◾

A kdo si odnesl pohár za rok 2021?
↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA RÁNY
ženy

muži

1. Nela Trávníčková

1. Lukáš Broda

2. Adéla Brychtová

2. David Štrouf

3. Natalie Pflegerová

3. Filip Horáček

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU VE HŘE NA JAMKY
ženy

muži

1. Nela Trávníčková

1. Ondřej Melichar

2. Erika Kotková

2. David Štrouf

3. Natalie Pflegerová

3. Dominik Pavouček

↓ MISTROVSTVÍ KLUBU MASTERS 50+ RÁNY
1. Luong Si

2. František Drábek

3. Wayne Gibbs

↓ SCHWARZKOPF PROFESSIONAL DGT 2021
Společná kategorie na stb. body:

Společná kategorie na rány:

1. Nela Eppingerová

1. Alena Jinková

2. Lucie Zvěřinová

2. Markéta Polesná

3. Regina Řandová

3. Dita Marchal

35

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

První pomoc

V parných dnech se na našem beachvolejbalovém hřišti nedalo úplně dobře hrát, protože
rozpálený písek pálil do chodidel sportovců.
Pro příští sezonu jsme nainstalovali hadici
s vodou, aby si sportovci mohli ochladit hrací
plochu. ◾

Naše recepce je nově vybavena automatickým
externím defibrilátorem. Na bezpečnost všech
našich návštěvníků se snažíme dbát, proto také
pevně věříme, že přístroj, který umí analyzovat srdeční rytmus a v případě potřeby podat
elektrický výboj pro jeho obnovu, nebudeme
v praxi potřebovat. Štěstí ale přeje připraveným, a tak kromě pořízení defibrilátoru absolvují naši zaměstnanci během zimních měsíců
kurz první pomoci. ◾

Zimní novinky studia
Green Relax

Od začátku října stavíme další patro naší klubovny. Děkujeme za pochopení všem hráčům,
kterým jsme během podzimních dnů mírně
snížili komfort vstupu do budovy. Těšíme se
na nový vzhled, během zimy bychom měli
patro dostavět, na jaře se budou dokončovat
interiéry. Od nové sezony už by měl být opět
zpřístupněn vstup na hřiště přes recepci. ◾

▶ 7. MÍSTO NA MČR DRUŽSTEV DO 14 LET
Tým ve složení Adéla Brychtová, Ondřej
Mach, Tadeáš Červenka a Matěj Dias
Poslední soutěžní víkend ČGF se nesl ve
znamení finále mistrovství ČR družstev mládeže. Naše družstvo do 14 let se s nejlepšími
týmy v republice utkalo na hřišti ve Svratce.
Do finále jsme se probojovali po dlouhých
sedmi letech!
Hned v prvním kole pavouka narazil náš
tým na favority celého turnaje z GC Brno.
Zde bohužel tým z moravské metropole potvrdil roli favorita a zvítězil ve čtvrtfinálovém utkání 4:1. Tím nás odsoudil k bojům
o 5.–8. místo. V semifinále jsme narazili na
„sousedy“ z Hodkoviček a po lítém boji a těsném výsledku 3:2 se opět radoval soupeř.
V nedělním finále na nás tak zbylo utkání
o 7. místo, ve kterém naši hráči doslova přejeli Valašský GK, když po výhrách v dopoledních foursomech a zisku potřebných bodů
v odpoledních singlech soupeř kapituloval
a utkání se nedohrávala. Konečný výsledek
utkání tak byl 3,5:1,5.

Adéla Brychtová, foto Víťa Štrouf

Pro letošní zimu jsme pro vás připravili několik novinek. Došlo k rozšíření masáží na další
dny v týdnu, ve kterých se můžete těšit na
skvělé lymfatické masáže naší nové kolegyně
Jany. Kromě detoxikačních a regeneračních
účinků mají lymfodrenáže pozitivní vliv na
metabolismus i imunitní systém! Už tradičně
jsme připravili vánoční edici dárkových poukazů, které si můžete zakoupit on-line v elektronické nebo tištěné podobě. Vybrat si můžete
z několika variant poukazů v cenách od 490
do 3 600 Kč a jejich součástí je i malý dárek.
Objednávky masáží i poukazů zvládnete na
pár kliknutí na www.greenrelax.cz. ◾

O štok výš

Z deníku naší
reprezentace:

Matěj Dias, foto Víťa Štrouf

Hadice do jistí
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▶ TÝM ŽEN BERE STŘÍBRO VE 2. LIZE
Družstvo žen, 2. liga – B (Střed a Jih): Adéla
Brychtová, Erika Kotková, Anežka
Pavlíčková a Kačka Kulová.
Druhá liga odstartovala na začátku června
dvěma koly na rány v Benátkách nad Jizerou
a už zde holky ukázaly, že letos budou bojovat o postup. V Benátkách skončily na průběžném 2. místě.

Finále se letos hrálo poslední červencový
víkend na hřišti v Hluboké nad Vltavou.
Odstartovalo třetím kvalifikačním kolem
na rány, ve kterém zazářila hráčka naší výkonnostní skupiny Adéla Brychtová. Zahrála
76 ran, což byl čtvrtý nejlepší výsledek ten
den. Díky dalším skvělým výkonům ostatních
hráček udržel tým po kvalifikaci 2. místo.
Ve vyřazovací jamkové části naše holky
čekalo ve čtvrtfinále družstvo Českého golfového klubu, se kterým si poradily hladce
3:0. Semifinále se hrálo týž den odpoledne.
Soupeřkami byly ženy z Poděbrad. I tentokrát slavily hostivařské hráčky vítězství,
a to 2:1. Po náročném sobotním programu
a třech osmnáctkách ve dvou dnech tak na
holky čekalo finále a boj o postup proti týmu
Albatrossu. Holky se v nepříznivém počasí
bily statečně, nicméně Albatross potvrdil roli
favorita (průměr HCP hráček Albatrossu byl
+2,2), a tak naše holky na závěr braly krásné
2. místo.

▶ EXTRALIGA MUŽŮ – FINÁLE 2021
Tým ve složení Dominik Pavouček, Ondra
Melichar, Lukáš Broda, David Štrouf, David
Srb, Filip Horáček, Adam Krbec, Jan
Hájek a Petr Mandera
Ve dnech 28. 7. – 31. 7. 2021 se náš tým zúčastnil čtvrtého kola na rány a následně bojů
o medaile na Mistrovství ČR družstev. Na
Karlštejn přijeli tým podpořit i nenominovaní hráči Jan Přerovský, Jakub Srb a Jan
Gajdošík.

Po čtyřech kolech na rány jsme byli na
7. místě a to nám zaručilo možnost bojovat
o medaile tak jako vloni, kdy jsme skončili
druzí. V boji o postup mezi čtyři poslední
družstva jsme porazili našeho loňského
přemožitele z finále na Čeladné a mistry
ČR 2020 – Beskydský golfový klub. Obrovský
úspěch a rázem jsme byli opět v bojích o titul.
V zápase o postup do finále nám stál v cestě
Greensgate GC. Tento tým jsme vloni naopak
vyřadili v boji o postup mezi čtyři poslední
týmy my. Po dopoledních čtyřhrách to vypadalo nadějně – vedení 2:1, ale odpolední dvouhry vyzněly pro soupeře a celková prohra 3:6
nás poslala do boje o 3. místo. Tam jsme měli
za soupeře Prague City GC, tedy Zbraslav. Po
poledni jsme opět vedli 2:1, po odpoledních
dvouhrách byl nakonec stav utkání 4,5:4,5
a musela rozhodnout rozehrávka. Hrála se
formou čtyřhry, hraná na tři jamky do momentu, kdy jeden tým vyhraje jamku. Hned
na první jamce rozehrávky zahrál soupeř
PAR a my pouze BOGEY a bylo po medailích.
Letos se k nám štěstí prostě obrátilo zády,
ale nedá se nic dělat, je to sport. Opětovné
umístění našeho týmu mezi čtyřmi nejlepšími
týmy v ČR považujeme za obrovský úspěch
a touto cestou bych chtěl klukům poděkovat.

▶ PAVOUČEK VÁLÍ
Od 15. do 17. července se na Černém Mostě
odehrálo Mezinárodní mistrovství České
republiky MID-amatérů (hráčů nad 25 let).
V bezmála stočlenném mezinárodním startovním poli se objevili i dva naši extraligoví hráči
– Dominik Pavouček a Ondřej Melichar.
A dalo by se říci, že turnaj byl koncert právě
našich hostivařských hráčů. Dominik i Ondra

figurovali od prvního do posledního kola na
prvních dvou místech. Nakonec po Ondrově
nezdařeném útoku na 18. jamce a zapsaném
bogey slavil vítězství Dominik Pavouček s celkovým skóre 211 ran a stal se tak mezinárodním mistrem ČR mezi MID-amatéry pro rok
2021. Druhý Ondra Melichar zahrál v součtu
214 ran.
Dominik pak přidal ještě vynikající 3. místo
na Mezinárodním mistrovství ČR ve hře na
rány, které se konalo na Kunětické hoře. ◾

Ondřej Melichar jsou s Dominikem golfoví přátelé
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Za chvíli bydlíte
Nepropásněte poslední možnost koupě skvělého bydlení. V Rezidenci
Golf Hostivař jsou na prodej poslední dva byty o velikosti 58 a 67 m2
a čtyři rodinné domy 5+kk. Výjimečná stavba v krásném prostředí
splňuje veškeré požadavky na bydlení snů. A abychom zůstali
trochu na zemi, je současně skvělou investicí do budoucna.
Foto: Vojtěch Vlk

L

okalita, lokalita a zase lokalita. Hostivař
je v tomto smyslu absolutní jednička.
Blízkost centra města, ve kterém můžete
být do 15 minut autem i MHD, a současně
klidná čtvrť plná zeleně a možností sportovního vyžití, taková je Hostivař i sousedící
Horní Měcholupy. Je to místo, kde se budete

cítit bezpečně, kde můžete bez obav pustit
děti ven, kde se dá jezdit na kole, chodit běhat
nebo se toulat kolem přehrady na procházkách se psem. Máme tu řadu škol a školek, dostatek zájmových kroužků, skvělé restaurace,
místní pivovar Hostivar, sportovní areály,
plavecký bazén, multikino, nákupní centrum,

Kde si koupit byt v Praze? Tam, kde to je
blízko do přírody a kousek do centra

polikliniky i další lékařské specialisty, zastávku vlaku a snadnou dostupnost výpadovek na Brno, Mladou Boleslav a Hradec
Králové. A samozřejmě golfový areál, který
dal Rezidenci jméno a který si své sousedy
pěkně hýčká.
Byty, které jsou aktuálně k prodeji, jsou
oba v přízemí a mají velké předzahrádky.
Ke každému z nich patří sklep a garážové
stání. Dispozice a vybavení bytu si můžete
ladit podle svého vkusu a představ, stěhovat
se budete moci na konci prvního čtvrtletí.
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Rodinné domy, z nichž na prvním právě
dokončujeme fasádu, mají všechny shodnou
dispozici 5+kk, takže se do nich pohodlně naskládá i početnější rodina. U každého domu
je krásná zahrada. Přímo v areálu najdete
také dětské hřiště a hřiště pro volejbal, fotbal,
beachvolejbal a tenis. Rezidence Golf Hostivař
je areál s kontrolovaným vjezdem, místo, kde
se sousedé navzájem znají a kde se budete od
první chvíle cítit jako doma.
Pro vášnivé golfisty je bydlení vedle golfového hřiště jistě výzvou, pro všechny ostatní
skvělou příležitostí.
Každý má o bydlení jiné představy, ale
velmi často je spojuje touha po tom, aby to
měli blízko do přírody, kousek do centra, aby
měli kam zajít na kafe, cítili se tam v bezpečí,
měli kde zaparkovat. Aby měli kolem bytu
nebo domu nějaké sportovní vyžití, děti mohly
šťastně běhat venku a aby měli kolem sebe
samé milé sousedy.
ŽE TO Z NÍ JAK Z ŘÍŠE SNŮ?
Možná jo, ale my o takovém místě víme. Je
v Praze. V srdci našeho golfového areálu
v Hostivaři. Rezidence Golf Hostivař. ◾

Na stavbě se pracuje od pondělí do neděle a rodinné domy začínají
vypadat přesně tak, jako jsme si je vysnili na vizualizaci

PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT
Vidíte se už na terase po úspěšně zahrané
osmnáctce? Hledáte vhodnou investiční příležitost? Rádi byste se o projektu dozvěděli více
a vybrali si z nabídky volných bytů? Zavolejte,
rádi vás naším obytným areálem schovaným
uprostřed golfového hřiště provedeme. Více
informací a půdorysy jednotlivých bytů naleznete na www.rgh.cz.
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Zahrát svůj věk!
HCP review 2021
Hůl, která vyhrává
turnaje

50

02/2021 • 89 Kč

nejvlivnějších
osobností českého
golfu

41

G O L F Hostivař — magazín nejen o golfu

Členství 2022 – pro všechny golfisty
Vyberte si členský balíček podle toho, jak často se dostanete na
golf. Hrajete málo, nebo jste golfový nadšenec? Vyberte si z našich
členských balíčků. Trénujte, hrajte, bavte se. V Hostivaři.
DÁREK pro každého nového člena: green fee na 18 jamek

Drive

Plus

Vip

• 1 green fee na hřiště (až 18 jamek)

• 7 green fee na hřiště (až 18 jamek)*

• 30 green fee na hřiště

• kredit na trénink v hodnotě 2 000 Kč

• denně 1 koš míčů na driving

• denně 2 koše míčů na driving

• až 30% sleva na cvičné plochy

• neomezená hra na akademii

• neomezená hra na akademii

• až 40% sleva na hru

• až 30% sleva na cvičné plochy

• 3× buggy pro hru na hřišti

• nevyčerpaný kredit převádíme do další sezony

• až 40% sleva na hru

• hosté hrají za členské ceny

• 1 hodina na multifunkčním hřišti

• 1× buggy pro hru na hřišti

• nevyčerpané služby převádíme do další sezony

• další slevy a výhody

• host hraje na hřišti za členské ceny

• nesoutěžní výsledky zdarma

• nevyčerpané služby převádíme do další sezony

• 3 hodiny na multifunkčním hřišti

• 2 hodiny na multifunkčním hřišti

• další slevy a výhody

• další slevy a výhody

• zvýhodněný balíček dalších 30 her
a 3× půjčení buggy jen za 15 000 Kč

* green fee jsou nepřenosná

3 600

9 000

↓

↓

děti, senioři
2 700 Kč

děti, senioři
6 300 Kč

Kč/rok

Kč/rok

18 000

Kč/rok,
rodina 50% sleva

↓
děti, senioři
12 000 Kč

Nevyčerpané produkty nebo kredit lze převést do další sezony, jen pokud si pořídíte stejný nebo vyšší typ členství.
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Postavte se inflaci
čelem spolu
s Patria Finance
Nemusíte jen přihlížet, jak inflace ukusuje z vašich úspor.
Investujte s předním českým obchodníkem s cennými
papíry a nenechte je ztrácet na hodnotě.

Hlavní výhody investování s Patrií
Široká nabídka produktů a burz
Rozsáhlý zpravodajský servis
Obchodování s makléřem
Špičkový klientský servis
Stabilní obchodní aplikace na webu i mobilu
Pravidelné investice do veřejně
obchodovaných fondů
Inovativní robotické poradenství indigo

Pro více informací a otevření
účtu online navštivte
finance.patria.cz.

Upozornění pro investory: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti
v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského
zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn
může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos
představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do
budoucna.
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NOVÁ ŠKODA

FABIA

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých technologií, díky kterým bude
každá vaše jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. Stačí jen vyrazit!
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 5,0–6,0 l/100 km, 113,2–136,4 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
TUkas a.s.
K Hrušovu 344/6
102 00 Praha 10
Tel.: 267 229 310
www.tukas.cz

ilustrativní foto

